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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0467/2011, внесена от Michael Jones, с британско гражданство, 
относно твърдение за дискриминационни тарифи в Малта за потребителите 
на електричество и вода, които не са малтийски граждани

1. Резюме на петицията

През 2001 г. вносителят на петицията е купил къща в Малта. През 2004 г. Малта стана 
държава членка на Европейския съюз. През 2005 г. вносителят и неговата съпруга са 
получили малтийски лични карти. През 2010 г. вносителят и съпругата му са били 
регистрирани от малтийските данъчни органи като постоянно установени в Малта. 
През 2010 г. се е оказало, че за периода преди 2010 г. вносителят е платил близо 30 % 
повече за електричество и вода в сравнение с други жители. Това се оказало грешка и 
парите са му били върнати, но само от април 2010 г., когато предприятието-доставчик 
на тези услуги е било реорганизирано. Вносителят счита, че следва да получи обратно 
парите си за целия период от момента на присъединяването на Малта към ЕС и 
евентуално дори от момента, в който е закупил къщата си. Освен това вносителят на 
петицията се оплаква, че едва от април 2010 г. е получил право на т. нар. „екоотстъпка“.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 9 септември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 май 2012 г.

Съвместимост на дискриминационните тарифи за вода и електричество с правото на 
ЕС

В член 18 от Договора за функционирането на Европейския съюз се забранява всяка 
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дискриминация на основание гражданство.

Според член 24 от Директива 2004/38/EО1 „всички граждани на Съюза, които 
пребивават въз основа на настоящата директива на територията на приемащата 
държава членка, се ползват с третиране, еднакво с третирането на гражданите на 
тази държава членка в рамките на обхвата на приложение на Договора. Това право се 
разпростира и включва членовете на семейството, които не са граждани на държава 
членка и които имат право на пребиваване или постоянно пребиваване“.

Комисията е наясно с предполагаемите дискриминационни тарифи, налагани на 
граждани на ЕС, пребиваващи в Малта и на 3 януари 2011 г. и на 14 юли 2011 г. се 
свърза с малтийските органи във връзка с горепосочените въпроси. На 12 декември 
2011 г. малтийските органи отговориха на писмата на Комисията. На 20 март 2012 г. 
малтийските органи изпратиха допълнителна информация. 

Понастоящем Комисията анализира отговора на Малта. 

Право на вносителя на петицията да получи обратно парите си

Според Комисията вносителят на петицията следва да има право да получи обратно 
парите си, считано от 1 май 2004 г., датата, на която Република Малта се присъедини 
към Европейския съюз. Въпреки това подобно възстановяване на средства е предмет на 
националното процесуално право и неговото искане може да бъде ограничено във 
времето. 

Заключение

Комисията е наясно с предполагаемото дискриминационно прилагане на тарифите за 
вода и електричество в Малта и вече е предприела стъпки с оглед на откриването на 
производство за установяване на неизпълнение на задължения. 

В интерес на вносителя на петицията е да се възползва от средствата за правна защита, 
налични на национално равнище, тъй като само националните съдилища могат да 
присъждат обезщетение за нанесени вреди.

                                               
1 Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно 

правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават 
свободно на територията на държавите членки, OВ L 158 от 30 април 2004 г., стр. 77.


